
Verleende omgevingsvergunning met uitgebreide procedure

21 december 2016, Het Sas 12, 5131 RC, veranderen/oprichten inrichting en handelen met gevolgen

voor beschermde natuurgebieden

 

 

Tegen de beschikking kunt u rechtstreeks beroep instellen.

 

Rechtstreeks beroep instellen

Wilt u rechtstreeks beroep instellen? Dat kunnen:

1. 1. degenen die tegen de ontwerpbeschikking zienswijzen naar voren hebben gebracht;

2. 2. de adviseurs die de mogelijkheid hebben gebruikt om advies uit te brengen over

3. 3. de ontwerpbeschikking;

4. 4. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat ze geen zienswijzen

5. 5. hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

6. 6. belanghebbenden die het niet eens zijn met onderdelen van het definitieve besluit, die in de

ontwerpbeschikking niet voorkwamen.

 

U kunt beroep instellen, binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden. U stuurt uw be-

roepschrift naar:

Rechtbank Breda, sector bestuursrecht

Postbus 90006

4800 PA Breda

 

De volgende informatie moet in uw beroepschrift staan:

1. 1. uw naam en adres;

2. 2. de datum waarop u de brief schrijft;

3. 3. uw handtekening;

4. 4. een omschrijving van het besluit waartegen u beroep instelt;

5. 5. de gronden waarom u beroep instelt.

 

U kunt het beroepschrift ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/be-

stuursrecht.

 

Voorlopige voorziening

Is het belangrijk dat de uitvoering van het besluit direct tegengehouden wordt? Dan kunt u een voorlo-

pige voorziening aanvragen. Dit kan alleen als u ook al een bezwaar- of beroepschrift heeft ingediend.

U kunt deze voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector bestuursrecht.

Het adres is Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor het aanvragen van deze voorziening moet u griffierecht

betalen. U kunt bij de rechtbank navragen hoeveel dat precies is.
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U kunt het verzoek om voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Indien tegen een beschikking bezwaar of beroep is ingesteld en bij de bevoegde rechter een verzoek

om voorlopige voorziening is gedaan, treedt de beschikking niet in werking, voordat op dat verzoek is

beslist.
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